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 Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij houden 

van stoepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Verplichting 

Een verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen kan in uw gemeente 

opgenomen zijn in een Algemeen Plaatselijke Verordening. Nog niet zo lang geleden 

beschikte vrijwel elke gemeente over een APV met deze verplichting. Toen moest 

iedereen zijn eigen stoep sneeuw- en ijsvrij houden. Maar doordat deze verplichting 

moeilijk bleek te handhaven kent een groot aantal gemeenten deze verplichting 

inmiddels niet meer. Toch raadt MKB-Nederland u aan te controleren of in uw 

gemeente de verplichting tot het vegen van de stoep bij ijs en sneeuw bestaat. Een 

enkele gemeente wil een dergelijke verplichting nog weleens streng handhaven. 

Met alle financiële gevolgen van dien voor u als ondernemer.  

In z’n algemeenheid geldt dat het schoonmaken van de stoep een eigen 

verantwoordelijkheid  is van de ondernemer; de eigenaar of (ver)huurder van een 

perceel. Van hem wordt verwacht dat hij de toegang tot zijn perceel zo veilig en 

toegankelijk mogelijk houdt.   

Verbodsbepaling 

Een verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen bestaat in veel 

gemeenten zoals gezegd niet. Waar echter wel sprake van kan zijn is een 

verbodsbepaling over het veroorzaken van gladheid. Zo kan het verboden zijn om 

bij (dreigende) vorst uw (bedrijfs) auto te wassen of de stoep voor uw winkel- of 

bedrijfspand te schrobben. De ervaring leert dat gemeenten deze bepaling, 

wanneer daar sprake van is, wel handhaven.  

 

Wat kunt u van de gemeente vragen 

Gemeenten hebben in redelijkheid een onderhoudsplicht voor wegen waarvan zij de 

wegbeheerder zijn. Dat wil in geval van sneeuw en ijzel zeggen dat zij voor 

doorgaande en belangrijke wegen maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het 

strooien van zout. In absolute zin is het voor een gemeente niet mogelijk om alle 

wegen ijs- of sneeuwvrij te houden.  
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